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                                              Protokół nr 9/9/2007 
                      z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
               Handlu i Usług w dniu 8 czerwca 2007 rok, godz. 14.00  
                                                      w Ratuszu 
 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
  
 Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Porządek obrad przyjęty – jednogłośnie 7 głosów „za”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa  
      Społecznego Spółka zo.o. w Sandomierzu. 
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie utworzenia 
Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka zo.o.  
w Sandomierzu 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili:  
 Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  
oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
  
 Po dyskusji Komisja Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za” - 
przedmiotowy projekt uchwały. 
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b) 
 Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta, przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2007 rok. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”  
 
Ad. 4, 5 
Komisja wnioskuje: 

• o wykoszenie trawników na Osiedlu Grodzisko, 
• o sprawdzanie wykonanych prac np. koszenie trawników (na 

Osiedlu Grodzisko podczas koszenia trawników zostały 
uszkodzone drzewka), 

• o dokonanie oznakowania poziomego – malowanie pasów  
na ulicach, 

• o wykoszenie trawy na wałach przeciwpowodziowych, 
• o zainstalowanie barier zabezpieczających: 

          - skrzyŜowanie ulic Portowa – Zarzekowice od strony terenów    
         Spółdzielni Mieszkaniowej,   
         - skrzyŜowanie ulic Zarzekowice – Baczyńskiego, 

• interwencję w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu  
w sprawie zabezpieczenia barierki na mostku przy  
ul. Staromiejskiej, 

• o wykorzystanie znajdujących się w mieście boisk na bosiko 
treningowego np.: 

• aby rozwaŜyć moŜliwość wykorzystania boisk sportowych 
znajdujących się w mieście na boisko treningowe np.: 

     - boisko sportowe przy ul. Baczyńskiego - podjęcie współpracy  
     z Prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  
     „Sandomierz” celem udostępnienia boiska 
     - boisko sportowe przy Zespole Szkół Budowlanych - podjęcie  
   współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu, 
• o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy 

Westerplatte: od ul. Mickiewicza do skrzyŜowania  
ul. Frankowskiego, 

• o wycięcie topoli przy ul. Portowa 16 i Portowa 22, 
• o zabezpieczenie budynku „Luterek” i przygotować teren na 

sprzedaŜ, 
• aby Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał dodatkowych 

kontroli u osób korzystających z pomocy OPS –u (zasiłki, pomoc 
w naturze) 
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Ad. 6 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Komunalnej 
                                                                              Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


